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Formandsberetning 2016-2017 

I april 2016 løftede vi blikket fra de løbende opgaver i DLN, da 22 af forenings medlemmer var mødt op på 

visionsdagen for at drøfte foreningens vision og strategi. Resultatet blev en ny strategi for de næste 4 år1:  

 Udvikle DLN's kapacitet og motivation til at yde et kvalificeret bidrag til udviklingen i Lesotho 

 Etablere og styrke partnerskaber og samarbejder med organisationer i Lesotho for derved at styrke 

opbygningen af et demokratisk og uafhængigt civilsamfund i Lesotho 

 Styrke forståelsen i Danmark for Lesothos befolknings vilkår og fastholde viljen til at bekæmpe 

fattigdom og styrke demokrati og menneskerettigheder i Lesotho 

Et kvalificeret bidrag til udviklingen i Lesotho 

DLN’s arbejde er organiseret i en række arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige opgaver. I 2016 har 

der været 8 aktive grupper: kommunikation, projektgrupper (RSDA, DPE, BAG, Working Kids og 

Uddannelse), fundraising og kulturrejse. Foreningens medlemmer har deltaget i en række kurser og 

arrangementer i CISU, bl.a. fundraising kursus, introduktion til CISU’s puljer, informationsmøder og 

generalforsamling.  

Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen i 2016, består af formand Marie Villumsen, 

næstformand Lisbet Kristensen, kasserer Karen Steffensen, sekretær Karina Ruby, Anne-Marie Erikstrup, 

Grete Mygind og Carsten Brønden. Suppleanter: Anne Andersen og Louise Bau Jensen. Bestyrelsen har 

afholdt 8 møder.  

I efteråret 2016 fulgte bestyrelsen op på visionsdagen og gennemførte CISU’s Accountability Dialogue Tool 

for at vurdere foreningens interne processer og systemer. Generelt tegnede der sig et billede af en sund 

organisation med transparente og velfungerende beslutningsstrukturer og inddragelsesprocesser2.  

Støtte til samarbejdet med civilsamfundet i Lesotho 

DLN’s projektarbejde er forankret i tre langvarige partnerskaber med landbrugsorganisationerne Rural Self-

Help Association (RSDA) og Berea Agricultural Group (BAG) og demokratiorganisationen Development for 

Peace Education (DPE). Derudover har vi i de seneste år forsøgt at etablere et nyt Working Kids projekt med 

fokus på ungdomsuddannelser.  

Det nuværende projekt med RSDA ”Farmers speaking with one voice” løber frem til 2018. Projektet handler 

om at understøtte landmandsgrupper i deres bestræbelser på at få indflydelse på egne levevilkår og er 

inspireret af den danske tradition for organisering af bønder og landmænd. I december var Nis og Solveig 

på projektbesøg, hvor de også deltog i fejringen af RSDA’s 25 års jubilæum. RSDA-gruppen består af Anders 

Hedegaard, Nis Kloppenborg Skau, Anne Marie Erikstrup Hansen, Signe Hedegaard, Solveig Kappel og Max 

Schrøeder. 

                                                           
1 http://lumela.dk/wp-content/uploads/2017/02/Strategi-plan-for-DLN-2016-20.pdf  
2 http://lumela.dk/wp-content/uploads/2017/02/Accountabilty_Dialogue_Tool-1.3-DLN-2016.pdf  

http://lumela.dk/wp-content/uploads/2017/02/Strategi-plan-for-DLN-2016-20.pdf
http://lumela.dk/wp-content/uploads/2017/02/Accountabilty_Dialogue_Tool-1.3-DLN-2016.pdf
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I partnerskabet med DPE arbejder vi med borgerinddragelse og demokrati i 10 områder i Lesotho. Det 

nuværende projekt handler om at konsolidere de metoder, DPE bruger til at involvere borgerne i de årlige 

finanslovsforhandlinger og nye lovforslag i parlamentet. I 2016 har gruppen ikke været på projektbesøg, 

men i november var National Coordinator Sofonea Shale og Peace Education Researcher Mabataung Secker 

på besøg i København og Århus, hvor de mødtes med politikere, NGOer og DLN’s medlemmer. Det 

nuværende projekt udløber i sommeren 2017, og gruppen vil ansøge om flere midler fra CISU til at 

fortsætte partnerskabet. DPE gruppen består af Grete Mygind og Lisbet Kristensen.  

Landbrugsorganisationen BAG arbejder med at opsætte vandtanke på skoler. I 2016 afsluttede vi et projekt 

med at opsætte 12 vandtanke. I 2017 har vi startet et nyt projekt, hvor BAG skal starte griseproduktion. 

BAG gruppen består af Karen Steffensen, Vibeke Kjeldsholm og Tim Kjeldsholm. 

Working Kids projektet er stadig i den indledende fase med at finde en partner og udvikle et projektforslag. 

Der er etableret kontakt med Lesotho Council of Women og gruppen planlægger en rejse til Lesotho i 

starten af 2017 for at drøfte mulighederne for samarbejde. Working Kids gruppen består af Carsten 

Brønden, Grete Mygind, Jens Vad, Mogens Jensen, Kurt Johannesen, Poul Ingerslev og Erik Lyby. 

På generalforsamlingen i 2016 besluttede vi at oprette en ny arbejdsgruppe, der skal arbejde med 

udvekslingsprogram for studerende og formidling af praktikophold i Lesotho. Der er flere interesserede 

skoler i Danmark, og det næste skridt vil være at identificere uddannelsesinstitutioner i Lesotho og 

undersøge om de lever op til de krav der stilles af de danske uddannelser, f.eks. med hensyn til at modtage 

vejledning under praktikophold. Uddannelsesgruppen består af Grete Mygind og Helga Halck Højsager.  

Anders Foghsgaard arbejder fortsat med fundraising til mindre projekter, og har i 2016 fået godkendt en 

bevilling fra Kulturstyrelsen til griseprojektet med BAG. I starten af 2017 har Arne Pedersen meldt sig til 

fundraising arbejdet. Han vil i første omgang arbejde med Working Kids og udvekslingsprogrammet.  

Støtte til mellemmenneskelig forståelse i forskellige kulturer               

Kommunikation udgør et centralt element i foreningens arbejde. Gennem hjemmesiden og nyhedsbreve 

informerer vi medlemmerne og interesserede danskere om foreningens arbejde. Der er udkommet 4 

nyhedsbreve i marts, juni, september og december. Der er udviklet en hjemmeside og en folder på engelsk.  

Rejsegruppen har i 2016 haft travlt med at planlægge den næste kulturrejse til Lesotho i november 2017. 

Der er lagt op til et spændende program med storslåede naturoplevelser, et indblik i Lesothos historie og 

mulighed for at lære DLN’s partnere at kende.  

I september blev der afholdt Pitso i Århus. 24 medlemmer var mødt op til et program, hvor der både var 

mulighed for at hygge over en frokost og se filmen The Forgotten Kingdom. Efter filmen var der fælles 

besøg på Verdensspejl festivallen og Århus Festuge.  

Medlemmer 

DLN plejer at have godt 100 betalende medlemmer. Ved udgangen af 2016 havde vi 77 betalende 

medlemmer, hvilket er 40 mindre end sidste år. Det skyldes formentlig, at vi er gået over til digital betaling, 

og der ikke er blevet sendt rykkere ud. Medlemmerne udgør rygraden i foreningen, og jeg håber og tror at 

faldet i betalende medlemmer skyldes forglemmelser, og at I stadig ønsker at være en del af DLN.  


